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THE MODERATING ROLE OF MENTAL IMAGE IN
RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE
Sherien Mamoun Sayed Ahmed Mohamed1
ABSTRACT
The study aimed at testing the relationship between the social
responsibility and sustainable competitive advantage and identified
the impact of the social responsibility on the mental image. It was also
to know the role of mental image in relationship between the social
responsibility and sustainable competitive advantage. The study
tested the following hypotheses : The 1st primary hypothesis indicated
a positive relationship between the social responsibility and
sustainable competitive advantage. The 2nd main hypothesis showed
a positive relationship between the social responsibility and mental
image while the 3rd primary hypothesis assumed a positive
relationship between the mental image and sustainable competitive
advantage. The 4th main hypothesis indicated that the mental image
moderated the relationship between the social responsibility and
sustainable competitive advantage. The analytical descriptive method
was used and the data collected from the fieldwork study were tested.
In fact, 300 questionnaires were collected at an average of 88% out of
the total questionnaires. The hypotheses were tested after checked the
validity and approval of dimensions by using (SEM AMOS) model for
measuring the model structure and explaining the relationship
between the variables. The findings revealed a number of results such
as a progressive relationship between the social responsibility and
mental image. As well, the study found a positive role of the social
responsibility in realizing the sustainable competitive advantage in
communication
companies.
The
study
recommended
that
communication companies should exert more efforts for managing
their mental images of three types. They should give more
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consideration to the benevolence work and organize scientific
conferences and workshops as a means for highlighting responsibility
on employees in communication companies.
Key words: Social responsibility, mental image and sustainable
competitive advantage.

الدور الوسيط للصورة الذهنية في العالقة بين المسؤولية اإلجتماعية و الميزة التنافسية
المستدامة

)دراسة ميدانية على عينة من شركات اإلتصاالت(
د.شيرين مأمون سيدأحمد محمد

2

الملخص

هدفت الدراسة إىل إختبار العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة  ،التعرف على أتثري املسؤولية اإلجتماعية على
الصورة الذهنية ،معرفة دور الصورة الذهنية يف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .إختربت الدراسة الفرضيات
التالية  :الفرضية الرئيسية األويل :توجد عالقة إجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة  ،الفرضية الرئيسية الثانية  :توجد
عالقة اجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذهنية ،الفرضية الرئيسية الثالثة  :توجد عالقة إجيابية بني الصورة الذهنية و امليزة التنافسية
املستدامة  ،الفرضية الرئيسية الرابعه  :الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .إستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،ومت إختبار بياانت الدراسة من واقع بياانت الدراسة امليدانية و اليت مت مجعها عرب ( )300إستبانة بنسبة
إستجابة بلغت ( )% 88من مجلة اإلستباانت املوزعة  ،ومت إختبار الفرضيات بعد التأكد من صالحية و إعتمادية األبعاد  ،عن طريق
إستخدام ( )SEM , AMOSأسلوب حتليل املسار (منذجة املعادلة البنائية ) لقياس هيكلية النموذج الذي يوضح العالقة بني املتغريات.
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها هنالك عالقة طردية بني املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذهنية  ،هنالك دورا إجيابيا للمسؤولية
اإلجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف شركات اإلتصاالت أوصت الدراسة بتوصيات منها جيب علي شركات االتصاالت بذل
املزيد يف إدارة صورهتا الذهنية أبنواعها الثالثة واإلهتمام أبعماهلا اخلريية ،ضرورة عقد املؤمترات وورش العمل من قبل شركات االتصاالت
كوسيلة لإلهتمام ابملسؤولية جتاه العاملني.
الكلمات املفتاحية  :املسؤولية اإلجتماعية  ،الصورة الذهنية  ،امليزة التنافسية املستدامة.

املقدمة :
مل يعد تقييم مؤسسات القطاع اخلاص يعتمد على رحبيتها فحسب ،كما ومل تعد تلك املؤسسات تعتمد يف بناء مسعتها على مراكزها املالية فقط ،بل
ظهرت مفاهيم حديثة تساعد يف خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة يف خمتلف جوانب احلياة ،ولعل من أبرز هذه املفاهيم
مفهوم" املسؤولية اإلجتماعية" للمؤسسات مبختلف أنواعها وأحجامها ،كما أن املسؤولية االجتماعية ميكن أن تكون هي مصدرا للفرص و االبتكار
وتعزيز القدرة التنافسية املستدامة  .توجه منشات األعمال حنو تركيز جزء مهم من أنشطتها وعملياهتا جتاه مسؤوليتها االجتماعية من املتوقع أن يكون
له أثر هام على أدائها املايل ونتائج أعماهلا السنوية وذلك بسبب الثقة اليت سوف تكتسبها من العمالء ومن مث زايدة والوالء من قبل العمالء أن
املنظمات إذا ما تبنت فلسفة املسؤولية االجتماعية فان ذلك سيعزز من مسعتها وعالمتها التجارية ،كما أن ذلك سينمي درجة الرضا لدى أصحاب
املصاحل من خالل االستماع ألراء ووجهات نظر اجلمهور وابلتايل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة مما يعزز حصتها يف السوق .فاملنظمات اليوم
ويف ظل احتدام شدة املنافسة حترص أكثر من أي وقت مضى على صورهتا يف أذهان مجيع األطراف املتعاملة معهم ،الن لكل منظمة صورة ذهنية

2أستاذ مساعد بكلية الفجر للعلوم والتكنولوجيا
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يف أذهان مجيع املتعاملني معها شاءت يف ذلك أم مل تشأ ،وسواء خططت لذلك أم مل ختطط ،والشك أن الصورة الذهنية احلسنة ميكن ان تسهم
الكثري يف جناح املنظمة واستمراريتها .
أوال -اإلطار املنهجي:
مشكلة الدراسة :
مت استتتقراء الدراستتات الستتابقة ملتغريات الدراستتة  ،وجدت الباحثة أن هناك فجوة فيها وإن الدراستتات الستتابقة مل ختترب بصتتورة مباشتترة الدور الوستتيط
للصورة الذهنية يف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة ؟
وبناء على ما تقدم وابستقراء الدراسات السابقة فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف التساؤالت التالية :
 .1هل تؤثر املسؤولية اإلجتماعية على امليزة التنافسية املستدامة ؟
 .2هل تؤثر املسؤولية اإلجتماعية على الصورة الذهنية ؟
 .3هل تؤثر الصورة الذهنية علي امليزة التنافسية املستدامة ؟
 .4هل الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة ؟
أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة اىل حتقيق األهداف التالية:
 .1إختبار العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .
 .2التعرف على أتثري املسؤولية اإلجتماعية على الصورة الذهنية .
 .3دراسة أثر الصورة الذهنية علي امليزة التنافسية املستدامة .
 .4معرفة دور الصورة الذهنية يف العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .
أمهية الدراسة :

تتمثل أمهية الدراسة ىف اآليت :

.1األمهية العلمية وتتمثل يف:
أ .هذه الدراسة تساعد يف املسامهة يف سد الفجوة احلاصلة يف الدراسات السابقة .
ب .تعترب هذه الدراسة اضافة للرتاكم املعريف .

.2األمهية العملية:
أ .إن هذه الدراسة سوف تكون مرجعا ملنظمات األعمال اليت تستطيع االستفادة منها .
ب .التوصل اىل نتائج وتوصيات متكن املصارف التجارية من اإلستفادة منها ىف تبين املسؤولية اإلجتماعية .
فرضيات الدراسة:

 .1الفرضية الرئيسية األوىل :توجد عالقة إجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة
 .2الفرضية الرئيسية الثانية  :توجد عالقة اجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية على الصورة الذهنية .
.3الفرضية الرئيسية الثالثة  :توجد عالقة اجيابية بني الصورة الذهنية علي امليزة التنافسية املستدامة

 .4الفرضية الرئيسية الرابعة :الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .
منهجية الدراسة:
لتحقيق األهداف املرجوة من هذه الدراسة سوف يُستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،إذ عرف هذا املنهج أبنه طريقة يف البحث تتناول أحداث
وظواهر وممارسات موجودة متاحة وقياسها كما هي.
التعريفات اإلجرائية :

 -1املسؤولية االجتماعية Social Responsibility :
هى التزام املنظمات املستمر للسلوك اخالقيا واملسامهة يف التطوير اإلقتصادي من خالل حتسني نوعية حياة العاملني وكذلك اإللتزام جتاة اجملتمع
بشكل عام (مشهور2012،م  ،ص)8
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 -2املسؤولية االجتماعية جتاة اجملتمع Social Responsibility towards Societal :
يشري هذا املفهوم اىل التزام املنظمة ابملسؤولية جتاة اجملتمع بشكل عام وذلك من خالل االهتمام مبا تطرحة اجلماعات ذات العالقة مثل مجاعة
السالم االخضر واليت تنادي بتعزيز السلوكيات االجيابية جتاة اجملتمع (قاسم 2014،م  ،ص)4

 -3املسؤولية االجتماعية جتاة العمالءSocial Responsibility towards Customer :
هى التزام املنظمة بتقدي منتجات تليب رغبات العمالء من خالل تقدي منتجات بنوعية جيدة وأسعار مناسبة و آمنه عند االستعمال ،ومدعمة
إبرشادات واضحة فيما يتعلق ابستخدام املنتج  ،والتخلص منه بعد االستعمال ،واعالن صادق وأمني.

 -4املسؤولية االجتماعية جتاة البيئةSocial Responsibility towardsEnvironment
هى مسؤولية املنظمة جتاة البيئة من حيث اإلستخدام األمثل للموارد وخصوصا غري املتجددة ،واملنتجات غري الضارة ابلبيئة واحلد من تلوث املاء
واهلواء والرتبة (بن عيشي 2012،م  ،ص)5
 .5امليزة التنافسيةCompetitive advantage

تعرف امليزة التنافسية على أهنا امليزة أو عنصر تفوق للمنظمة يتم حتقيقها يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة للتنافس ( دمحاين 2006 ،م ،
ص)10
 .5بعد التكلفة  :إن الشركة ميكن هلا ختفيض التكاليف من خالل االستخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية املتاحة هلا فضال عن التحسني املستمر
جلودة املنتجات واإلبداع يف تصميم املنتجات وتقانة العمليات ،إذ يعد ذلك أساس مهم خلفض التكاليف فضال عن مساعدة املدراء يف دعم
وإسناد إسرتاتيجية الشركة لتكون قائدة يف جمال الكلفة(رغيد 2008،م،ص)13
 .6بعد اجلودة  :إن اجلودة تعد من املزااي التنافسية املهمة واليت تشري إىل أداء األشياء بصورة صحيحة لتقدي منتجات تتالءم مع احتياجات
الزابئن  .إن الزابئن يرغبون ابملنتجات ابجلودة اليت تليب اخلصائص املطلوبة من قبلهم ،وهي اخلصائص اليت يتوقعوهنا أو يشاهدوهنا يف اإلعالن،
فالشركات اليت ال تقدم منتجات جبودة تليب حاجات ورغبات الزابئن وتوقعاهتم ال تتمكن من البقاء والنجاح يف سلوك املنافسة ( القريويت
2014،م ،ص)16
 .7الصورة الذهنية الذاتية :

هي إحساس املنظمة بنفسها إن بناء صورة ذهنية انجحة فانه يتطلب من املنظمات أن تبدأ أوال بتغيري صورهتا الذاتية ،حيث أن التغيري يف
الصورة املدركة يقع على عاتق األفراد العاملني يف املنظمة ،وأن االتصال الذي جيري بينهم وبني اجلمهور إما أن يقوي أو يضعف الصورة الذهنية
لديهم (بالل 2012،م  ،ص)386
النموذج التصويري للدراسة

المتغير المستقل
(المسؤولية اإلجتماعية)

المتغير التابع
(الميزة التنافسية المستدامة)

المتغير الوسيط

(الصورة الذهنية)

 -1المسؤولية تجاه المجتمع
 -2المسؤولية تجاه العمالء

-1

الصورة الذاتية

-2

الصورة المرغوبة

-3

 -3المسؤولية تجاه البيئة
 -4المسؤولية تجاه العاملين
إعداد الباحثة :

 -1اإلبداع

3H

الصورة المدركه

H4

ؤ

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 10, October 2020

 -2المرونة

 -3التكلفة

 -4الجودة

The Moderating Role of Mental Image in Relationship Between The
Social Responsibility and Sustainable Competitive Advantage

99

اثنيا -اإلطار النظري:
أوالً  :املتغري املستقل  :املسؤولية اإلجتماعية :

مفهوم املسؤولية اإلجتماعية :

املسؤولية االجتماعية هي جمموعة من القرارات واألفعال تتخذها املؤسسة للوصول إىل حتقيق وتقوية القيم السائدة يف اجملتمع واليت متثل يف هناية
األمر جزءا من املنافع االقتصادية املباشرة إلدارة املؤسسات واليت تسعى إىل حتقيقها كجزء من اسرتاتيجياهتا
واملسؤولية االجتماعية هي التزام منشأة األعمال جتاه اجملتمع والذى أيخذ بعني اإلعتبار توقعات
اجملتمع من املنشأة ىف صورة اإلهتمام ابلعاملني والبيئة (سويدان2003،م  ،ص)82
تعريف املسؤولية االجتماعية من طرف جملس األعمال العاملى للتنمية املستدامة  :أبهنا االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعمال ابلتصرف
أخالقيا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالهتم  ،إضافة إىل جمتمعهم احمللى
وجمتمعهم ككل (املغريب 2002 ،م ،ص)51
معايري املسؤولية االجتماعية للمؤسسات كما حددها البنك الدوىل هى:
 .1اإلدارة واألخالق اجليدة للمؤسسة.
 .2واجبات املسؤولية جتاه العاملني والبيئة .
 .3ماهية املؤسسة يف التنمية االجتماعية
أهداف حماسبة املسؤولية االجتماعية
ميكن القول بشكل عام أن أهداف حماسبة املسؤولية االجتماعية تتمثل ابآليت:
أوالً :حتديد و قياس صتايف املستامهة االجتماعية للمنظمة اليت ال تشتتمل فقط على عناصتر التكاليف واملنافع اخلاصتة والداخلية للمنظمة ،وإمنا أيضتا
تتضمن عناصر التكت ت ت ت ت تتاليف واملنافع اخلارجية االجتماعية واليت هلا أتثري على فئات اجملتمع (جربوع ،2007 ،ص  239و ،)281وينبع هذا الدور
من قصتتورا حملاستتبة التقليدية يف جمال قياس األداء االجتماعي ملنظمات األعمال ،ويرتبط هذا اهلدف بوظيفة القياس احملاستتيب .(Toms, 2000,
)p. 62
اثنيًا  :تقييم األداء االجتماعي للمنظمة وذلك من خالل حتديد ما إذا كانت اس ترتاتيجية املنظمة وأهدافها تتمش تتى مع األولوايت االجتماعية من

جهة ،ومع طموح املنظمة لألفراد بتحقيق نستتبة معقولة من األرابح من جهة أخرى ،ومتثل العالقة بني أداء منظمات األعمال االقتصتتادية والرفاهية
االجتماعية العنص ت ت تتر اجلوهري هلذا اهلدف من أهداف احملاس ت ت تتبة االجتماعية ويرتبط هذا اهلدف أيض ت ت تتا بوظيفة القياس احملاست ت تتيب (Gray and
).Bebbington, 2000, p. 36

اثلثًا  :اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوم هبا املنظمة واليت هلا آاثر اجتماعية كأثر قرارات املنظمة على تعليم وصحة العاملني وعلى تلوث البيئة وعلى
اس ت ت ت ت تتتهالك املوارد .ويظهر هذا اهلدف ض ت ت ت ت تترورة توفري البياانت املالئمة عن األداء االجتماعي للمنظمة ومدى مست ت ت ت تتامهتها يف حتقيق األهداف
االجتماعية ،وأيضتا إيصتتال هذه البياانت لألطراف املستتتفيدة الداخلية واخلارجية على حد ستواء ،من أجل ترشتتيد القرارات اخلاصتتة والعامة املتعلقة
بتوجيه األنشتتطة االجتماعية وحتديد النطاق األمثل هلا س تواء من وجهة نظر املستتتخدم أو من وجهة نظر اجملتمع ،ويرتبط هذا اهلدف بوظيفة االتصتتال
احملاسيب ).(Ball, Owen, & Gray, 2000, P. 42
أبعاد املسؤولية االجتماعية :

 .1املسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع احمللي:
يعترب اجملتمع احمللي ابلنسبة ملنظمات األعمال شرحية مهمة إذ تتطلع إىل جتسيد متانة العالقات معه وتعزيزها ،األمر الذي يتطلب منها مضاعفة
نشاطاهتا جتاهه ،من خالل بذل املزيد من الرفاهية العامة .واليت تشمل :املسامهة يف دعم البنية التحتية ،إنشاء اجلسور واحلدائق ،املسامهة يف احلد
من مشكلة البطالة ،دعم بعض األنشطة مثل األندية الرتفيهية ،احرتام العادات والتقاليد.
 .2املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة :
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لقد أعيد الرتكيز يف أدبيات املسؤولية االجتماعية فيما خيص اجلوانب البيئية ،أن املسؤولية االجتماعية تضم أنظمة البيئة املفروضة ذاتيا أي ضمن
فلسفة املنظمة ,والتقارير البيئية للمنظمة.
 .3املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني :
إذا كانت املنظمات تويل اهتمامها لرأس املال البشري فال بد من تقدي هلم ما هو أفضل ،الن العاملني املهرة على املستوى الوطين والعاملي أصبحوا
يركزون على عامل املسؤولية االجتماعية من بني العوامل األخرى ،وقد اثبت ذلك جتريبيا حيث أن أكثر الناس حيبذون العمل يف املنظمة اليت لديها
سياسات بيئية وجمتمعية جيدة ،كما اثبت بنفس السياق أن الناس حيبذون التعامل جتاراي مع نفس املنظمات .
 .4املسؤولية االجتماعية جتاه العمالء :
تعترب هذه الشرحية من اجملتمع ذات أمهية كبرية لكل املنظمات بدون استثناء ومن األداء االجتماعي املوجه هلذه الشرحية تقدي املنتجات أبسعار
ونوعيات مناسبة ،واإلعالن هلم بكل صدق وأمانة وتقدي منتجات صديقة هلم وأمينة ابإلضافة إىل تقدي إرشادات واضحة بشان استخدام املنتج،
والتزام املنظمات مبعاجلة األضرار اليت حتدث بعد البيع وتطوير مستمر للمنتجات هذا ابإلضافة إىل االلتزام األخالقي بعدم خرق قواعد العمل مثل
االحتكار(بن عيشي 2011 ،م  ،ص)5
اثنياً  :املتغري الوسيط  :الصورة الذهنية :
مفهوم الصورة الذهنية امهيتها وانواعها
ادركت الكثري من املنظمات مدى امهية الصورة الذهنية اجليدة ،لذلك فقد استثمرت امواال طائلة يف حماولة
ترسيخها يف أذهان أصحاب املصلحة .اهنا كنز من الصعب احلصول عليه ومن السهل ضياعه ( )Boyle,2002ويؤكد ()Smith,2001
أبن من األمهية البالغة ان تتميز املنظمة عن غريها حىت تبقى قادرة على املنافسة ،خصوصا يف ظروف العوملة اليت نعيشها ،وخيص ابلذكر تلك
املنظمات اليت تقدم نفس اخلدمات مثل البنوك وشركات الطريان ذات النمطية العالية يف تقدي اخلدمات .
أنواع الصورة الذهنية :
تعتنق الكثري من املنظمات جمموعة من القيم اليت متثل هويتها املفرتضة ،ولكن قد ال تكون هذه القيم مدركة لدى املوظفني لذلك فان الصورة
الذهنية الذاتية لديهم قد تكون خمتلفة عما هو خمطط هلا أن تكون .صنفت الصورة الذهنية بثالث تصنيفات هي:

.1الصورة الذهنية الذاتية :
هي إحساس املنظمة بنفسها إن بناء صورة ذهنية انجحة فانه يتطلب من املنظمات أن تبدأ أوال بتغيري صورهتا الذاتية ،حيث أن التغيري يف
الصورة املدركة يقع على عاتق األفراد العاملني يف املنظمة ،وأن االتصال الذي جيري بينهم وبني اجلمهور إما أن يقوي أو يضعف الصورة الذهنية
لديهم (بالل 2012،م  ،ص)386
 .2الصورة الذهنية املرغوبة ( املخطط هلا )
هي ما ترغب املنظمة يف توصيله عن نفسها إىل اجلمهور  ،أن الشركة جيب أن ختطط لصورهتا يف أذهان مجهورها بشكل جيد حبيث تكون واضحة
وبدون غموض ()Puchan.2001
 .3الصورة الذهنية املدركة :
هي التصورات ،االحاسيس ،والعالقات  ،يعكس االدراك عند األشخاص حقيقتهم وهو ادراكهم الشخصي الذي يؤثر على قراراهتم الشرائية وتشري
الدراسات أبن الصورة الذاتية هي ماذا يفكر املوظفون ومباذا يشعرون وان الصورة املتوقعة هي ماذا تفعل املنظمة ،وان الصورة املدركة هي ماذا يفكر
املستهلك وما الذي يؤثر على سلوكه جتاه هذه املنظمة ()Synder,2000
اثلثاً  :املتغري التابع امليزة التنافسية املستدامة :
مفهوم امليزة التنافسية املستدامة :
تعريف األول :إن امليزة التنافست تتية اليت تنشت تتا مبجرد توصت تتل املؤست تست تتة إىل اكتشت تتاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املست تتتعملة من قبل املنافس تتني،
حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا ،ومبعىن أخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع.
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تعريف الثااا  :تعرف امليزة التن تتافست ت ت ت ت ت تيتتة على أ هنتتا امليزة أو عنصت ت ت ت ت ت تتر تفوق للمنظم تتة يتم حتقيقه تتا يف حتتالتتة إتب تتاعه تتا إلست ت ت ت ت ترتاتيجي تتة معين تتة للتن تتافس
(املطريي2012،م،ص)43
أبعاد امليزة التنافسية :
بعد الكلفة  :إن الشتركات اليت تستعى إىل احلصتول على حصتة ستوقية اكرب كأستاس لتحقيق جناحها وتفوقها هي اليت تقدم منتجاهتا بكلفة أدى من
املنافسني هلا.
إن الكلفة األقل هي اهلدف ألعمليايت الرئيس ت ت ت تتي للش ت ت ت تتركات اليت تتنافس من خالل الكلفة وحىت الشت ت ت تتركات اليت تتنافس من خالل املزااي التنافست ت ت تتية
األخرى غري الكلفة فإهنا تسعى لتحقيق كلف منخفضة للمنتجات اليت تقوم إبنتاجها.
إن الش ت ت تتركة ميكن هلا ختفيض التكاليف من خالل االس ت ت تتتخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية املتاحة هلا فضت ت تتال عن التحست ت تتني املست ت تتتمر جلودة املنتجات
ُ
ُ
واإلبداع يف تصت ت تتميم املنتجات وتقانة العمليات ،إذ يُعد ذلك أست ت تتاس مهم خلفض التكاليف فضت ت تتال عن مست ت تتاعدة املدراء يف دعم وإست ت تتناد إست ت ترتاجتية
الشركة لتكون قائدة يف جمال الكلفة.
إن إدارة العمليات تسعى إىل ختفيض كلف اإلنتاج مقارنة ابملنافسني،والوصول إىل أسعار تنافسية تعزز من امليزة التنافسية للمنتجات يف السوق.
بعد اجلودة  :إن اجلودة تعد من املزااي التنافستتية املهمة واليت تشتتري إىل أداء األشتتياء بصتتورة صتتحيحة لتقدي منتجات تتالءم مع احتياجات الزابئن.
إن الزابئن يرغبون ابملنتجات ابجلودة اليت تليب اخلصائص املطلوبة من قبلهم ،وهي اخلصائص اليت يتوقعوهنا أو يشاهدوهنا يف اإلعالن ،فالشركات اليت
ال تقدم منتجات جبودة تليب حاجات ورغبات الزابئن وتوقعاهتم ال تتمكن من البقاء والنجاح يف سلوك املنافسة(نبيل 1996،م ،ص)39
بعد املرونة  :تعد املرونة أبهنا األستاس لتحقيق امليزة التنافستية للشتركة من خالل االستتجابة الستريعة للتغريات اليت قد حتدث يف تصتميم املنتجات ومبا
يالءم حاجات الزابئن.
إن املرونت تتة تعين قت تتدرة الشت ت ت ت ت ت تتركت تتة على تغيري العمليت تتات إىل طرائق أخرى وهت تتذا رمبت تتا يعين تغيري أداء العمليت تتات وكت تتذلت تتك تغيري طريقت تتة ووقت تتت أداء
العمليات،فالزبون حيتاج إىل تغيري العمليات لتوفري أربع متطلبات هي:
مرونة املنتج  :وهي قدرة العمليات على تقدي منتجات جديدة أو معدلة.
مرونة املزيج  :وتعين قدرة العمليات إلنتاج مزيج من املنتجات.
مرونة احلجم  :وتعين قدرة العمليات على التغيري يف مستوى الناتج أو يف مستوى نشاط اإلنتاج لتقدي أحجام خمتلفة من املنتجات.
بعد اإلبداع  : Innovationيض ت ت ت ت ت تتيف بعض الكتاب والباحثني اإلبداع بوص ت ت ت ت ت تتفه بعدا من أبعاد امليزة التنافست ت ت ت ت تتية ،لقد تنوعت آراء الكتاب
والباحثني يف اإلبداع ( )Innovationفهناك العديد من التعريفات اخلاصتتة ابإلبداع ،فقد عرفه( )Meadأبنه :العملية أو النشتتاط الذي يقوم به
الفرد وينتج عنه انتج أو شي جديد ( الطويل 2008 ،م،ص)13

رابعاً :الدراسة امليدانية:

.جمتمع الدراسة امليدانية:

يعرف اجملتمع األصتلي أبنه اجلماعة اليت يهتم هبا الباحث واليت يريد أن خيلص هبا إىل نتائج قابلة للتعميم عليها ،وهو اجملتمع الذي له خاصتية واحدة
على األقل متيزه عن غريه من اجملتمعات أو اجلماعات ،ويتكون جمتمع الدراست ت تتة األصت ت تتلي من مجيع املديرين العاملني يف خمتلف اإلدارات يف شت ت تتركات

اإلتصت تتاالت وبلغ جمتمع الدراست تتة (  )2500ولتنويع آراء افراد عينة جمتمع الدراست تتة حرص الباحث علي توزيع إست تتتبانة عدد قليل من االست تتتباانت
علي األكادميني إعضاء هيئة التدريس ممن تتوفر فيهم خصائص ومتغريات عينة الدراسة.
عينة الدراسة امليدانية :
مت إختيتار العينتة عشت ت ت ت ت ت توائيتة وهي إحتدي انواع العينتات غري اإلحتمتاليتة  ،حيتث إعتمتدت البتاحثتة على معتادلتة روبرت متاست ت ت ت ت تتون لتحتديتد حجم عينتة
الدراسة من جمتمع الدراسة ،حيث مت توزيع  340إستبانة .

حيث إن:
 :Mحجم اجملتمع

M
S 2  (M − 1)  pq + 1



)

(

=n
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 :Sالدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة ( ).95أي قسمة نسبة اخلطأ  0.05على 1.96
 :Pنسبة توافر اخلاصية وهي ()0.50
 :qالنسبة املتبقية من اخلاصية وهي ().50
االساليب االحصائية املستخدمة :

 .1أساليب االحصاء الوصفي: -
استخدمت التكرارت النسب املئوية الوسط احلسايب االحنراف املعياري وذلك لوصف استجابة العينة استجابة مفردات العينة حنو متغريات الدراسة .

 .2أساليب االحصاء التحليلي و هي |:

التحليل العاملي االستكشايف :لقياس االختالف بني العبارات اليت تقيس كل متغري من متغريات الدراسة
التحليل العاملي التوكيدي :إبستخدام بالانمج (األموس) يستخدم هذا النوع ألجل اختبار الفرضيات املتعلقة بوجود او عدم وجود عالقة بني
املتغريات والعوامل الكامنة .

حتليل االرتباط  :الغرض منه التعرف على العالقة اإلرتباطية بني املتغريات املستقلة و التابعة والوسيطة .
معدل اإلستجابة وتنظيف البياانت لعينة الدراسة

البيان

اإلستجابة

.1

عدد اإلستباانت املوزعة للمستجيبني

360

.2

عدد اإلستباانت الىت مت إرجاعها

320

.3

اإلستباانت اليت مل تسرتد

40

.4

اإلستباانت غري الصاحلة نسبة لبياانهتا املفقودة

10

.5

اإلستباانت غري الصاحلة نسبة إلجاابهتا املتشاهبة

0

.6

عدد اإلستباانت الصاحلة للتحليل

300

.7

نسبة اإلستجابة

%88

املصدر:إعداد الباحثة من بياانت الدراسة امليدانية (2018م)
معامل اإلعتمادية ألفا كرونباخ لعبارات اإلستبانة (حجم العينة )300:
نوع املتغري
املتغري املستقل  :املسؤولية اإلجتماعية

املتغري الوسيط :الصورة الذهنية

املتغريات

عدد

Cronbach’s

العبارات

alpha

املسؤولية اإلجتماعية جتاه اجملتمع

4

.771

املسؤولية جتاه العمالء

5

.810

املسؤولية جتاه البيئة

5

.750

املسؤولية جتاه العاملني

5

.882

الصورة الذهنية الذاتية

4

.750

الصورة الذهنية املرغوبة ( املخطط هلا)

4

.775

الصورة الذهنية املدركة

4

.810
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املتغري التابع  :امليزة التنافسية املستدامة

اإلبداع

4

.797

املرونة

4

.863

التكلفة

5

.884

اجلودة

4

.877

التحليل العاملي اإلستكشايف :
يستخدم هذا النوع يف احلاالت اليت تكون فيها العالقات بني املتغريات والعوامل الكامنة غري معروفة وابلتايل فإن التحليل العاملي يهدف إىل إكتشاف
العوامل اليت تصف إليها املتغريات وإلختبار اإلختالفات بني العبارات اليت تقيس كل متغري من متغريات الدراسة ،حيث تقوم عملية التحليل العاملي
بتوزيع عبارات اإلستبانة على متغريات معيارية يتم فرضها وتوزع عليها العبارات اليت تقيس كل متغري على حسب إحنرافها عن الوسط احلسايب وتكون
العالقة بني املتغريات داخل العامل الواحد أقوى من العالقة مع املتغريات يف العوامل األخرى .
شروط التحليل العاملي اإلستكشايف :
.1
.2
.3
.4
.5

وجود عدد كايف من اإلرتباطات ذات داللة إحصائية يف مصفوفة الدوران.
أال تقل قيمة (  )KMOعن  %60لتناسب العينة.
أال تقل قيمة إختبار ()Bartlett's Test of Sphericityعن الواحد.
أن تكون قيمة اإلشرتاكات األولية ( )Communitiesللبنود أكثر من .%50
أال يقل تشبع العامل عن  ،%50مع مراعاة عدم وجود قيم متقاطعة تزيد عن  %50يف العوامل األخرى.
التحليل العاملي اإلستكشايف ملتغريات الدراسة
املتغري املستقل

املتغري الوسيط

املتغري التابع

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy

.878

.796

.884

Bartlett's Test of Sphericity

2951.768

909.2836.

1039.514

Total Variance Explained

64.170

.170.64

76.1

إعداد الباحثة :من بياانت الدراسة امليدانية (2018م)
حتليل اإلرتباط (:)Person Correlation

مت إست تتتخدام حتليل اإلرتباط بني متغريات الدراست تتة هبدف التعرف على العالقة اإلرتباطية بني املتغريات املست تتتقلة واملتغري التابع ,والوست تتيط ،وقد تكون
العالقة طردية أوعكس تتية ،وبش تتكل عام تعترب العالقة ض تتعيفة إذا كانت قيمة معامل اإلرتباط أقل من ( )0.30وميكن إعتبارها متوس تتطة إذا تراوحت
قيمة معامل اإلرتباط بني ( )0.70 – 0.30أما إذا كانت قيمة اإلرتباط أكثر من ( )0.70تعترب العالقة قوية بني املتغريين .

حتليل االرتباط بني متغريات الدراسة
Estimate
.605

املسؤولية جتاه البيئة

املسؤولية جتاه العاملني

.610

املسؤولية جتاه اجملتمع

اإلبداع

.488

املسؤولية جتاه اجملتمع

املرونة

.508

املسؤولية جتاه اجملتمع

اجلودة

.535

املسؤولية جتاه العمالء

الصورة الذاتية
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.743

املسؤولية جتاه العاملني

الصورة املدركة

.742

املسؤولية جتاه اجملتمع

املسؤولية جتاه العمالء
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املصدر :إعداد الباحثة من بياانت الدراسة امليدانية 2018م .
الفرضية الرئيسية األوىل :توجد عالقة إجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة

املسار من معايري املسؤولية اإلجتماعية و اإلبداع)(Estimate

P

Label

S.E.

C.R.

Estimate

par_22

.005

1.753

.082

.144

املسؤولية جتاه اجملتمع

<---

اإلبداع

par_23

.035

.968

.049

.047

املسؤولية جتاه العمالء

<---

اإلبداع

par_24

.076

1.773

.051

.090

املسؤولية جتاه البيئة

<---

اإلبداع

par_25

.030

.550

.055

.124

املسؤولية جتاه العاملني

<---

اإلبداع

نتيجة إختبار الفرضية االويل:
الفرضية  :توجد عالقة إجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة

نتيجة اإلختبار

الرقم
1

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه اجملتمع و اإلبداع

دعمت

2

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه العمالء و اإلبداع

دعمت

3

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه البيئة و اإلبداع

مل تدعم

4

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه العاملني و اإلبداع

دعمت

الفرضية الرئيسية الثانية  :توجد عالقة اجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذهنية
املسار من املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذاتية)(Estimate
Label

P

C.R.

S.E.

Estimate

par_22

.128

1.523

.095

.145

املسؤولية جتاه اجملتمع

<---

par_23

.005

2.791

.056

.157

املسؤولية جتاه العمالء

<---

par_24

.035

2.112

.059

.124

املسؤولية جتاه البيئة

<---

par_25

.279

-.887

.064

-.057

املسؤولية جتاه العاملني

<---
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نتيجة إختبار الفرضية الثانية :
نتيجة اإلختبار

الفرضية  :توجد عالقة اجيابية بني املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذهنية
توجد عالقة بني املسؤولية جتاه اجملتمع و الصورة الذاتية

مل تدعم

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه العمالء و الصورة الذاتية

دعمت

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه البيئة و الصورة الذاتية

دعمت

توجد عالقة بني املسؤولية جتاه العاملني و الصورة الذاتية

مل دعمت

الفرضية الرئيسية الثالثة  :توجد عالقة اجيابية بني الصورة الذهنية علي امليزة التنافسية املستدامة
املسار من الصورة الذهنية و اجلودة )(Estimate
Label

P

C.R.

S.E.

Estimate

par_1

.001

3.284

.068

.224

الصورة الذاتية

<---

اجلودة

par_2

.002

3.143

.050

.159

الصورة املرغوبة

<---

اجلودة

par_3

***

6.382

.058

.372

الصورة املدركه

<---

اجلودة

نتيجة اختبار الفرضية الثالثة :
الرقم

الفرضية :توجد عالقة اجيابية بني الصورة الذهنية علي امليزة التنافسية املستدامة

دعمت

1

توجد عالقة بني الصورة الذاتية و اجلودة

دعمت

2

توجد عالقة بني الصورة املرغوبة و اجلودة

دعمت

3

توجد عالقة بني الصورة املدركه و اجلودة

دعمت

الفرضية الرئيسية الرابعة  :الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .
املسار من املسؤولية جتاه اجملتمع و الصورة الذاتية و اإلبداع )(Estimate

Label

P

C.R.

S.E.

Estimate

A

.128

1.523

.095

.145

املسؤولية جتاه اجملتمع

B

***

5.333

.058

.311

الصورة الذاتية

<-<--

الصورة الذاتية
اإلبداع

املصدر :إعداد الباحثة من بياانت الدراسة امليدانية 2018م .
ملعرفة االثر غري املباشت ت تتر قام ( )James Gaskin2016بتطوير ( )Parameter A*Bوالذي يهدف ايل است ت تتتخالص االثر غري املباشت ت تتر من
خالل ضترب االثر املباشتر يف االثر غري املباشترة ويتم االعتماد على مستتوي الداللة ( ).005فاذا كانت قيم الدالة احملتستب اقل من مستتوي املعنوية
املعتمد فانه يتم قبول الفرضية البديلة واجلدول التايل يوضح قيم حتليل االثر غري املباشر.
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قيم حتليل االثر غري املباشر
P

Upper

.154

Lower

.111

Estimate

-.007

Parameter
AxB

.045

املسار من املسؤولية جتاه العاملني و الصورة الذاتية و اإلبداع )(Estimate
La
bel

C.
R.

P

Estimate

S.E.

A

2.791 .005

.056

 .157املسؤولية جتاه العاملني

 <---الصورة الذاتية

B

*** 5.333

.058

 .311الصورة الذاتية

 <---اإلبداع

قيم حتليل االثر غري املباشر
Upper

P
.017

Lower

.105

Estimate

.019

Parameter
AxB

.049

املسار من املسؤولية جتاه العمالء و الصورة املدركه و التكلفة )(Estimate
Label

C.R.

P

Estimate

S.E.

A

.035

2.112

.059

 .124املسؤولية جتاه العمالء <---

B

***

5.333

.058

<---

 .311الصورة املدركه

الصورة املدركه
التكلفة

قيم حتليل االثر غري املباشر
P

Upper

.057

Lower

.091

Estimate

.005

Parameter
AxB

.039

املسار من املسؤولية جتاه اجملتمع و الصورة املدركه و التكلفة )(Estimate
Label

P

A

C.R.

S.E.

Estimate

***

4.484

.106

 .476املسؤولية جتاه اجملتمع

 <---الصورة املدركه

.061 B

1.876

.052

 .098الصورة املدركه

 <---التكلفة

قيم حتليل االثر غري املباشر
P
.230

Upper

Lower

.127

-.023

Estimate

Parameter

.047

نتيجة إختبار الفرضية الرابعة :
الرقم

الفرضية  :الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .

نتيجة اإلختبار

1

الصورة الذاتية تتوسط العالقة بني املسؤولية جتاه اجملتمع و اإلبداع

ال يوجد توسط

2

الصورة الذاتية تتوسط العالقة بني املسؤولية جتاه العاملني و اإلبداع

يوجد توسط

3

الصورة املدركه تتوسط العالقة بني املسؤولية جتاه العمالء و التكلفة

يوجد توسط

4

الصورة املدركه تتوسط العالقة بني املسؤولية جتاه اجملتمع و التكلفة

ال يوجد توسط
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النتائج و التوصيات :
أوالً  :النتائج :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

هنالك عالقة طردية بني املسؤولية اإلجتماعية و الصورة الذهنية .
الصورة الذهنية تتوسط العالقة بني املسؤولية اإلجتماعية و امليزة التنافسية املستدامة .
يوجد دور للمسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف شركات اإلتصاالت .
عدم إهتمام شركات اإلتصاالت ابملسؤولية اإلجتماعية جتاه العاملني .
عدم وجود تشريعات تلزم مبمارسة اإلهتمام ابلبيئة .
هنالك دورا إجيابيا للمسؤولية اإلجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة يف شركات اإلتصاالت.

اثنياً  :التوصيات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضرورة االهتمام ابلزابئن اجلدد للشركة لتبقى الصورة الذهنية للشركة يف أذهان عمالئها لتزداد الثقة
ضرورة توعية الكوادر االدارية يف شركات اإلتصاالت أبمهية احملافظة على البيئة و محايتها و اعتبار ذلك من اولوايت املسؤوليات االجتماعية
اليت تقع على عاتق الشركات .
ضرورة وجود نظام حوافز يف الشركة لزايدة اإلهتمام ابلكوادر البشرية كوهنا املقوم األساسي يف جناح الشركات.
ضرورة تعاون مجيع الشركات العاملة يف قطاع االتصاالت  ،بوضع إسرتاتيجية تسهم يف تعزيز مسؤولياهتا االجتماعية جتاه البيئة واجملتمع
احمللى.
اهتمام الشركات بشكاوي ومقرتحات العمالء من خالل احلرص على تقدي منتجات جديدة جبودة عالية وأبسعار مناسبة .
جيب علي شركات االتصاالت بذل املزيد يف إدارة صورهتا الذهنية أبنواعها الثالثة واإلهتمام أبعماهلا اخلريية .
عقد املؤمترات وورش العمل من قبل شركات االتصاالت كوسيلة لإلهتمام ابملسؤولية جتاه العاملني.
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